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Astăzi și miine, etapa a 21-a a Diviziei A de fotbal

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, a avut loc, vi
neri. 31 martie, ședința Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. care a dezbătut 
materiale ce urmează a fi pre
zentate Planarei Comitetului 
Central ai partidului din 12 a- 
prilie a.C.

In cadrul ședinței. Comite
tul Politic Executiv a analizat 
și aprobat PROPUNERILE 
PRIVIND NIVELURILE O- 
RIENTATIVE ALE DEZVOL
TĂRII ECONOMICO-SOCIA- 
LE ALE REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMANIA ÎN ANUL 
1990 ȘI ÎN CINCINALUL 
1991-1995.

Comitetul Politio Executiv 
a dat o înaltă apreciere con
tribuției determinante a
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea, pe baze profund 
științifice, a acestor propuneri, 
subliniind că sub îndrumarea 
nemijlocită a secretarului ge
neral al partidului s-a desfă
șurat întreaga activitate de 
fundamentare a nivelurilor de 
dezvoltare a țării în cincinalul 
viitor, fiind examinate in mai 
multe etape, pe ansamblul e- 
conomiei. pe ramuri, ministere 
și in profil teritorial, in ra
port direct cu cerințele funda
mentale ale creșterii tot mai 
puternice a forțelor de pro
ducție, sporirii neîncetate a 
avuției naționale, progresului 
general al societății noastre 
socialiste.

S-a subliniat că îndeplinirea, 
in bune condiții, a prevederi
lor planului Pe 1990 asigură 
Înfăptuirea integrală a hotă- 
ririlor Congresului al XIII- 
lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, marcind Înche
ierea cu succes a celui de-al 
optulea cincinal, a unei etape 
importante In dezvoltarea țării 
și trecerea României intr-un 
stadiu superior de dezvoltare 
economico-sociaiă. pe calea 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
Înaintării spre comunism.

Comitetul Politic Executiv 
* subliniat că orientările ge
nerale ale dezvoltării In viito
rul cincinal — stabilite in de
plină concordanță cu 
lităHle reale ale țării și 
urmează să stea 
Programului directivă ce va fi 
dezbătut in întregul partid și 
popor și supus aprobării celui 
de-al XIV-Iea Congres al 
P.C.R. — pun un accent deose
bit pe dezvoltarea Intensivă

posibi- 
care 

la baza

a Întregii economii naționale, 
pe înfăptuirea programelor 
de organizare științifică și 
modernizare a producției, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, pe 
zarea unei noi calități a 
cil in toate domeniile.

Cincinalul viitor — a 
niat secretarul 
partidului, 
Nicolae Ceaușescu — trebuie 
să fie cincinalul realizării 
programelor de modernizare, 
al creșterii eficienței, a nive
lului tehnic și calitativ al în
tregii producții. Să facem ast
fel ca România să devină o 
tară a produselor de înaltă ca
litate, competitive, compara
bile cu cele mai bune produ
se similare realizate pe plan 
mondial.

Propunerile privind nivelu
rile orientative prevăd, de a- 
semenea, sporirea substanția
lă a producției agrico'e, ve
getale și animaliere, prin fo
losirea mai bună a tuturor 
condițiilor pe care le oferă a- 
gricultura noastră socialistă, 
asigurindu-se înfăptuirea o- 
biectivelor noii revoluții 
agrare.

în lumina orientărilor șl o- 
biectivelor de ansamblu ale 
viitorului cincinal. urmează 
să se stabilească și programul 
de dezvoltare economico- 
socială a tuturor localităților 
— orașelor și comunelor — 
pe baza principiilor 
duoerii, autogestiunii 
finanțării.

In același timp, se 
creșterea producției 
port, sporirea schimburilor e- 
conomice externe și a coope
rării economice internaționa
le, intensificarea participării 
României la diviziunea inter
naționali a muncii, la schim
bul mondial de valori.

Propunerile privind nivelu
rile dezvoltării economico- 
sociale in cincinalul 1991—1993 
prevăd, ca orientare fermă, 
creșterea venitului național și. 
ridicarea, pe această bază, a " 
gradului de bunăstare și civi
lizație al 
popor, țelul suprem al politicii 
partidului, 
noastre socialiste.

Comitetul Politic Executiv 
a examinat, apoi, RAPORTUL 
PRIVIND EVOLUȚIA PRE
ȚURILOR ȘI TARIFELOR ÎN 
ANUL 1988. A fost evidențiat 
faptul că. in cursul anului tre-

reali- 
mun-

subli- 
general al 

tovarășul

autocon- 
și auto-

prevăd 
de ex-

Întregului nostru

esența orinduirii

(Continuare în pag. a 4-a)
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MULTE MECIURI ECHILIBRATE 
$ Steaua țintește o nouă victorie • La Moreni, un meci 
pentru un loc în... Cupa U.E.F.A. • Lingă Feleac, o 
partidă de maximă importanță pentru evitarea zonei... 
fierbinți ® Craiovenii speră să obțină primul succes 
din retur ® In „Regie", studenții știu că băcăuanii sint 
buni cunoscători ai contraatacului • In „Giulești", un 
meci greu pentru feroviari • In „Trivale", un joc des
chis oricărui rezultat Q Pe 
indică avantaj net pentru 
Corvinul vrea să-și îmbu
nătățească „zestrea de

puncte" 
frumoasă pcrlormanfâ j 

j a „tricolorilor" Juniori j
* 
I

,,Dinamo", calculele hîrtiei 
gazde • La Hunedoara,
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ÎN PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
C.
7.
8.». 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15. 
10.
17.
18.

CLASAMENTUL
STEAUA 20 19 1 0 73-17 39
Dinamo 20 18 1 1 81-18 37
Victoria 20 13 3 4 51-31 29
F.C. Inter 20 11 2 7 30-28 24
Flacăra 20 9 3 8 35-25 21
F.C.M. Bv. 20 8 3 9 34-34 19
F.C. Olt 20 6 7 7 19-29 19
S.C. Bacău 20 8 2 10 37-36 18
F.C. Bihor 20 7 4 9 23-22 18
Corvinul 20 8 2 10 26-40 18
„U« Cj.-N. 20 6 5 9 23-36 17
F.C. Argeș 20 7 2 11 21-29 18
Sp. Stud. 20 7 2 11 28-38 16
F.C. Farul 20 7 2 11 17-29 18
Oțelul 20 6 4 10 24-38 10
Rapid 20 7 2 11 20-35 16
Univ. Cv. 20 5 5 10 28-42 15
ASA Tg. M. 20 2 2 16 12-55 6

CELE NOUA PARTIDE
ASTAZI :
Scornicești : 
MIINE : 
Moreni : 
Cluj-Napoca 
Craiova : 
București :

București :

Pitești: 
București :

F.C. OLT STEAUA

FLACARA 
,,U* 
UNIVERSITATEA 
SPORTUL STUD, 
(stadionul Sportul 
RAPID
(stadionul Glulești)
F.C. ARGEȘ 
DINAMO 
(stadionul Dinamo) 
CORVINUL

- F.C. INTER
- OTELUL
- F.C. FARUL
- S.C. BACAU

Studențesc)
- VICTORIA

- F.C. BIHOR
- F.C.M. BRAȘOV

Hunedoara :
Toate tntllnirile vor începe la ora

- A.S.A. TG. MUREȘ
17.

COMPETIȚII DOTATE CU „CUPA PRIMĂVERII"
I TIR CU ARCUL —
5; Intr-o organizare lăsată mai 
țj mult pe seama sportivilor și 
J; antrenorilor (stabilirea terenu- 
$ lui de concurs, transportul și 
5 amplasarea panourilor de tra- 
-* gere, instalarea țintelor și 

chiar asigurarea în totalitatea 
corpului de arbitri), prima în
trecere a anului in aer liber 
la tir cu arcul, .Cupa Primă
verii", a debutat, totuși, sub 
bune auspicii. Ne referim la 
faptul că, la Complexul sportiv 
de turism și agrement Herăs
trău, din Capitală. unde se 
desfășoară competiția; după 
primele două zile, cu trageri 
pentru simplu FITA. s-au în
registrat rezultate bune, com
petitive în arenele internațio
nale. Dintre acestea, de re
marcat este punctajul exce
lent realizat la senioare de 
Diana Nicolaescu (Olimpia) — 
1295 p. De asemenea, mențio
năm performanța lui Victor

$
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in campionatele de handbal (feminin și masculin)

H. C. MINAUR
Șl TEROM

DINAMO BUCUREȘTI. HIDROTEHNICA - MUREȘUL
- CHIMISTUL. IN PRIM-PLANUL RUNDEI

FEMININ

După efervescența marcată 
de calificarea în finalele cupe
lor europene ale formațiilor 
feminine Știința Bacău și 
Chimistul Rm. Vilcca. precum 
și a celor masculine Steaua ți 
Dinamo București in semifina
lele acelorași întreceri, dumi
nică este program complet in 
Divizia A. Campionatul Na
țional feminin a ajuns la eta
pa a XVII-a. d-.n tîndul că
reia două partide se detașea
ză prin echilibrul valoric a- 
nunțat : Hidrotehnica Con
stanta — Mureșul Tg. Mureș 
si TEROM Iași — Chimistul 
Rm. Vîlcea, metluri in care 
fruntașele clasamentului vor fi 
asaltate. în deplasare, de do
uă echipe cu rezultate nota
bile în retur.

Programul complet al etaoel 
a XVII-a arată astfel : Do
robanțul Ploiești — Confecția 
Textila Zalău — Constructo
rul Timișoara. Hidrotehnica 
Constanța — Mureșul Tg. Mu-

reș. Mecanică Fina Bucu
rești — Rulmentul Brașov 
(Sala Floreasca. ora 10.45). 
Rapid — Știinja Buvău Sala 
Rapid, ora 9) și TEROM Iași 
— Chimistul Rm. Vilcea.

înaintea etapei de duminică, 
clasamentul se
t. Chimistul*)
* Mureșul 

Știința 
Rulmentul 
Textila 
Hidrotehnica 
TEROM 
Rapid

9. Construe.
10. Confecția
11. Mecanică -
12. Dorob.*

•) Ecnlpe penalizate 
puncte.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

F.

prezintă astfel:
16 14 2
16 13 0
16 11 l
16 9 0
16 6 1
16 8 1
16 6 0
16 7 0
16 6 0
16 5 0
13 4 1
16 0 0

MASCULIN

0 503-371 43
3 100-3’2 52
4 152-357 39
7 333-330 34
7 409-393 33
7 318-326 33
3 391-533 32
9 362-366 30

și la Pitești, totdeauna aprig 
disputatul meci Dacia — „Poli". 

Etapa a XVI-a arată astfel: 
II.C. Minaur Baia Mare — Di
namo București. Universitatea 
Craiova — Tractatul Brașov, 
„U“ C.U.G. Cluj-Napoca — 
A.S.A. Electromureș i'g. Mu
reș, Dacia Pitești — Politeh
nica Timișoara. Dinamo Bra
șov — Comerțul Sinr.ieolau 
Mare, Steaua — Știința Bacău 
(Sala Floreasca; ora 12 : de ta 
ora 9.30 : Calculatorul IIRUC 
București — Steaua (1 MECOS 
Div. B).

După etapa tntcrmeaiară de 
joi. clasamentul ia zi arată 
astfel :

întrecerea masculină — e- 
tapa a XVI-a — se pare că va 
fi a gazdelor, două meciuri a- 
nunțîndu-se totuși foarte echi
librate : la Baia Mare. Minaur 
primește vizita dinamoviștilor 
bucureșteni, performerii edi
ției actuale a -Cupei Cupelor" punct.

1. Steaua 15 14 1 0 452-352 442. Dinamo 15 12 3 0 388-239 423. HC Minaur 15 7 4 4 338-318 334. A.S.A. 15 7 2 6 385-368 315. „Poli"*) 15 7 1 7 357-361 296. Dinamo Bv 15 70 8 328-348 297. Știința 15 70 8 358-388 278. ,.U“ CUG 15 5 2 8 341-338 27
9. Dacia 13 30 9 364-333 27

10. Univ. Cv. 13 42 9 353-270 25
11. Comerțul* 15 4 1 10 291-351 23
12. Tractorul 13 1 0 14 302-410 17

») Echipe penalizate cu un

Stănescu (Metalul Plopeni) ca
re a egalat recordul național 
la 50 m seniori: 325 p (v.r. îi 
aparținea de 7 ani). De altfel, 
ambii, instalați in fruntea cla
samentelor după două zile, se 
anunță ca principali candidați 
la locul I. Diana Nicolaescu, 
lideră după prima serie de 18 
săgeți, cu un avans de 20 p- 
are acum la jumătatea Între
cerii (după ce și-a mărit trep
tat diferența față de următoa
rea clasată, fie Aurora Matei, 
fie Gabriela Cosovan) 81 p a- 
vans: 1. Diana Nicolaescu 1295 
p, 2. Gabriela Cosovan (Voința 
Rădăuți) 1214 p 3. Aurora Ma
tei (Steaua) 1197 p. La seniori. 
Victor Stănescu, după un în
ceput nesigur (s-a situat al 
3-lea la distantele lungi : 573

CĂLĂRIE -------------------
Continuînd seria concursuri

lor premergătoare tnceperil 
sezonului oompetițional ofi
cial, Comisia Municipală Bucu
rești organizează miine, de la 
ora 10, la baza hipică a Sta
țiunii Didactice a Institutului 
Agronomic de la Bclciuga ele, 
un atractiv concurs de călărie 
dotat cu Cupa Primăverii". în 
programul căruia figurează în
treceri de obstacole. demon
strații de dresaj și voitije.

. p; Aurel Robu 582 p, Adrian 
loan Călin 376 p) a remontat 
și are In plus 23 p: 1. V. Stă* 
nescu 1234 p. 2. A. Robu (O- 
limpia) 1211 p, 3. A. Călin 
(Voința Satu Mare) 1193 p. La 
juniori I. Cezar Alexandrescu 
(C.S.M. Iași) și-a devansat cu 
mult colegii și, mai mult ca 
sigur, nu va pierde ‘
de a cîștiga acest prim con
curs in aer liber: *. ~ 
xandrescu 1151 p, 2. Daniel 
Bogdan 1104 p. 3. Rocco Fur- 
dui 1048 p (ambii. Minerul A- 
ninoasa). La junioare I se a- 
nunță însă o interesantă dispu
tă între actualele prime cla
sate : 1. Maria Iurescu 1126 p, 
2. Magda Moroșan 1116 p
‘ ' ' ------ Rădăuți). 3.

(Mobila Satu

2. Magda 
(ambele, C.S.Ș. 
Daniela Bercea 
Mare) 1098 p.

prilejul
. _:ri-

1. C. Ale-

loan NOVAC

Și-au anunța: participarea
sportivi fruntași de ia clubu
rile bucureștene Steaua Dina
mo. Olimpia si Agronomia 
București.

tn așteptarea or.rni etape a 
Campionatului National. pro
gramată între 18 si 23 aprilie, 
la baza hipică din Lugoj, a- 
cest concurs constituie o foar
te bună verificare a pregăti
rilor efectuate în această va
canță atît de prelungită.

A 30-a ediție a Cupei F. R. Ciclism

FRUNTAȘII ȘI-AU MENȚINUT POZIȚIILE
EFORIE NORD, 31 (prin te

lefon). Desfășurată joi pe Șo
seaua Eforie — Manga’ia eta
pa a IV-a a Cupei F.R.C. (con- 
tra-timp individual. 20 km) a 
fost cîstigată de S. Oprescu 
(I.M.G.B.) cu timpul de 27:32 
(viteză medie 43,720 km). L-au 
urmat în ordine: 2. L. Kovacs 
(Voința Arad) Ia 47 s 3. C. Po
pa (Dinamo) la 48 s. 4. V. Mi- 
trache (Dinamo) la 49 s. 5 D. 
Catană (Dinamo) la 1:27 s și 
6. M. Oros (Electromureș Tg. 
Mureș) la 1:28 s. tn urma a- 
cestor rezultate clasamentul 
venerai, după 5 etape este ur
mătorul: 1. V. Mitrache 8 14’7 
2. D. Catană ia 28 s. 3. L. Ko
vacs la 33 s. 4. H. Grflger (Vor- 
wărts) la 52 s, 5. Cr. Neagoe 
(Steaua) la 1:22.

Vineri, s-a disputat cea de 
a Vl-a etapă. Constanța — A- 
damciisi — Constanța (109 km), 
o etapă care ar fi nutut schim
ba configurația clasamentului 
general. Anticipările nu s-au 
indep’init întrucît cei care, au 
controlat cursa de la un cap 
la altul și au răspuns la fie
care acțiune a outslderilor au 
fost chiar fruntașii clasamen
tului. Astfel la km. 20. eînd 
eronometrete noastre înregis
trau o medie orară de Dește 
40 km amănunt ce spune a- 
proape totul despre ritmul 
crimei nărti a etapei, printre 
cei 17 protagoniști ce au rea-

Vîclot NITA

(Continuare In pag t-M
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FINALE Șl CONCURSURI DE SEZON
Se încheie încă o săptă- 

mină sportivă de primăva
ră, una în care din nou fi
nalele pe țară iși au partea 
lor importantă in agenda 
la zi, încă de luni si pînă 
astăzi, la Pitești s-au des
fășurat ultimele întreceri 
ale Campionatului militar 
de șah, cu prezența celor 
mai buni jucători din uni
tățile Ministerului Apărării 
Naționale. De ieri, mîine 
fiind programată .runda" 
finală, la Rm Vîlcea are 
loc o eotoetitie mereu a- 
tractivă. care ar putea fi 
considerată și una a ..spe
ranțelor" tenisului de ma
să, cîștigătorii pe județe și 
ai municipiului București 
întîlnindu-se în cadrul «Cu
pei Pionierul". Disputa es
te. ca de obicei, pe catego
rii de vîrstă (II—12 ani și 
13—14 ani), cu .tablouri" 
separate pentru fete 
pentru băieți.

O altă întrecere de 
diție, .Cupa Voința" Ia 
eromodele, îi reunește, __ 
tăzi și mîine, pe finaliștii 
din rindul cărora vor fi de
semnați cei mai iscusiți 
constructori ai acestor apa
rate din categoria ...super-

Si

tra- 
mi- 
as-

ușoară, adevărate bijuterii 
ale tehnicii artizanale. Sa
la de concurs — un fel de 
aerodrom subteran, dacă 
vreți — este fosta mină de 
la Slănic-Prahova.

„Extrafinalele". s>â le nu
mim așa, sînt — firește — 
mult mai numeroase, in a- 
ceste zile, pe întreg cu
prinsul țării deruiîndu-se 
întreceri din etapele jude
țene ale diferitelor „cupe" 
de referință ale Daciadei, 
la gimnastică ritmică, bad
minton, cros și karting. 
„Cupele" primăverii conti
nuă — e doar anotimpul 
lor, cu certe avantaje me
teo pentru practicanții ce
lor mai diferite sporturi — 
și la orașe, și la sate. Ca
pitala, bunăoară, are în 
programul de sîmbătă și de 
duminică un număr mare 
de asemenea concursuri, pe 
bazele sportive din toate 
sectoarele, deschise — du
pă cum sîntem informați 
— încă de la ora 8 și cu 
după-amieze prelungite pînă 
spre seară. Terenurile din 
Șos. Olteniței, spre exem
plu, par să nu se „odih
nească" deloc (și) în acest 
sfîrșit de săptămînă.

DIVIZIA LA FINAL
Dumir.iea trecută au luat sfîrșit 

secunde de volei (rezultatele ultimei 
în numărul de miercuri al ziarului _____ „ ... ____ _____
au revenit pe prima scenă echipele feminine Știința Bacău și 
C.S.M. Libertatea Sibiu, în timp ce la băieți au promovat 
Rapid București (după cîteva _ încercări anterioare de revenire 
în „A") și Electrotehnica Bistrița (în premieră). Au retro
gradat în campionatele județene formațiile feminine Voi-ița 
București, Hidrotehnica Focșani (seria I), C.S.M. Comerțul
Lugoj și A.S.S.U. Craiova (seria a II-a), precum și cele mascu
line Prahova I.P.G. Ploiești, Vulcan București (seria I), Explo
rări Motorul II Baia Mare și Universitatea I.P.E.G. Cluj-Napoca 
(seria a II-a). Cum, însă, A S.A. Electromureș II Tg. Mureș, 
clasată pe locul 9, va trebui să părăsească eșalonul secund prin 
retiogradarea din ,,A“ a echipei I a aceleiași asociații sportive, 
s-ar putea ca voleibaliștii băimăreni să scape de retrogradare.... 
v ă prezentăm clasamentele finale :

și campionatele diviziei 
etape au fost publicate 

nostru), în urma cărora

FEMININ
Seria a II-a

IN CAMPIONATELE NAȚIONALE
RUGBY -------------------

O nouă etapă are loc în Cam
pionatul de rugby — Divizia A, 
în ambele grupe valorice, parti
dele acestei „runde", a 14-a, 
fiind programate astăzi, cu ex
cepția unei singure j — ■ ■ 
Steaua jucînd mîine, de 
10, pe propriul teren cu 
Petroșani. Și celelalte 
fruntașe apar în postură 
vorite. Dinamo primește

întîlnlri, 
la ora 

i știința 
echipe 
de fa- 

. vizita
formației Universitatea Eltim Ti
mișoara (pe stadionul Gloria, 
de la ora 16 — deci astăzi, după 
cum subliniam la început), ști
ința — • —
ceea a Politehnicii 
(ora 16), Contactoare Buzău este 
gazdă pentru Grivlța Roșie (a- 
ceeași oră), Rulmentul Birlad 
pentru C.S.M. Sibiu, (15,30), în 
vreme ce Farul susține derby- 
ul Constanței, cu T.C. Ind. (15,30).
• ÎN CADRUL SERIEI A 

DOUA, astăzi au loc jocurile : 
Hidrotehnica Iași — Rapid Bucu
rești, C.S.M. Suceava — con
structorul Constanța, C.F.R. 
Constanța — Mașini Grele Buc.,

Cemin Baia Mare pe a- 
din Iași,

U.R.A. Tecuci — Hidrotehnica 
Focșani, în grupa I, respectiv 
Petrochimistul Pitești — Energia 
București, Sportul Studențesc — 
,,U“ 16 Febaruarie Cluj-Napoca 
(Stadion Tei, ora 15), C.F.R. 
Brașov — I.A.M.T. Oradea, Me
talurgistul Cugir — Petrolul O- 
iimpia Arad.
• ÎN MECI RESTANT din 

grupa a doua a seriei secunde, 
I.A.M.T. Oradea — Petrochimis
tul Pitești 33—9 (14—3). Gazdele 
au înscris șase eseuri, dintre 
care prin Solomie două, într-o 
partidă pe care au dominat-o 
autoritar. (I. GHIȘA, coresp.). 
Și, un rezultat din etapa a 
9-a : Universitatea Cluj-Napoca 
— CFR Brașov 38—9.
• JOC AMICAL I

ȚIONAL : Rapid București — 
Aberystwith University 
Galilor) 27—16 (14—3).
susțin astăzi al doilea 
compania juniorilor de 
Locomotiva București, 
dionul Tei, de la ora 16,30.
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(Țara
Oaspeții 

meci, în 
la C.S.ș. 
pe Sta-

ISeria
14 ȘTIINȚA 22 21 1 63:13 432. Calculatorul 22 18 4 61:18 403. Braiconf 22 16 6 52:30 384. Metal 33 Buc. 22 14 8 50:30 365. Comerțul C-ța 22 14 8 48:30 366. Fintex 22 11 11 37:46 337. I.T. București 22 9 13 35:45 31
8. C.P. București 22 8 14 33:45 309. Chimpex C-ța 22 8 14 33:46 3010. ACMRIC P.N. 22 6 16 22:54 28

11. Voința Buc. 22 5 17 22:56 2712. Hidro. Foeș.» 22 2 20 17:60 23

1.
2.
3.
4.
5.

libert. Sb.
Armătura 
„Poli" Tim. 
Electronica 
GIGCL Bv.

6. Metalotehniea
7. Toplițana
8. „U“ Electr.
9. Viit. Petroș.

10. Confecția Buc.
11. CSM Lugoj
12. ASSU CV.»

22 20 2 60:10 42
22 18 4 57:18 40
22 14 8 49:29 36
22 14 8 47:36 36
22 14 8 46:39 36
22 13 9 44:37 35
22 11 11 46:39 33
22
22
22
22
22

11 43:41
15 34:51

30:54
19:60 

5:66

16
18
22

33 
29 
28
26
11

MASCULIN
Seria I Seria a II- a

1. RAPID BUC. 22 19 3 62:14 41 1. ELECTROTEH. 22 18 4 57 :19 402. PECO PI. 22 19 3 60:20 41 2. „Poli" Tim. 22 15 7 50:26 373. CSU Galați 22 18 4 57:21 40 3. Silvania 22 13 9 46:35 354. Electra Buc. 22 13 9 44:36 35 4. CSM Caran. 22 11 11 36:39 335. Metalul Tgv. 22 12 10 41:44 34 5. CSU Oradea 22 10 12 39:43 326. SARO T-viște 22 11 11 42:39 33 6. Met. Huned. 22 10 12 36:40 327. Delta Tulcea 22 9 13 37:45 31 7. Voința A.I. 22 10 12 37:45 328. Nicolina Iași 22 8 14 32:53 30 8. Oțelul P. G. 22 10 12 32:40 329. Știința C-ța. 22 7 15 32:48 29 9. Electrom. II 22 9 13 34:43 3110. A.S.A. Buzău 22 6 16 30:54 28 10. Met. Rm. v. 22 9 13 34:46 31ii. Prahova PI. 22 5 17 23:53 27 11. Expl. M. II 22 9 13 33 :45 3112. Vulcan Buc.» 22 5 17 23:56 26 12. „U“ Cj.-Nap. 22 8 14 33:46 30
echipe penalizate pentru cîte o neprezentare.

TURNEE
a intrai in vacantă.

PLAY OFF“ ?
Voleiul a intrai in vacanță. 

O vacanță care durează cam 
cit ziua (sau noaptea) polară 
pentru majoritatea sportivilor 
(fac excepție cei din loturi și 
din cadrul finalistelor Dacia- 
ctei). Am mai scris — și nu o 
dată — că marea performanță 
nu se obține prin vacanțe in
terminabile. De aceea, am și 
propus F.R. Volei (în cadrul 
eforturilor care se întreprind 
pentru revitalizarea jocurilor 
Sportive) organizarea unui șir 
de turnee ..play off- în locali
tăți care garantează (și) o 
prezentă numeroasă în tribune 
(și ®înt destule în care voleiul

face săli pline!), 
te și eu premii ...... ....... .....
(pentru sportivii eare dovedesc 
realmente talent și calități, 
precum și pentru cei care î-au 
desooperit și instruit în prima 
fază) și cu recompense pentru 
echipele care se dovedesc cu 
acest prilej valoroase, bine 
pregătite. Cîteva secții cu c- 
chipe de „A“ au salutat ideea. 
Dar vestea nu a ajuns pretu
tindeni, de aceea o aducem la 
cunoștința tuturor. Și aștep
tăm pînă la 15 aprilie în
scrieri.

Rubrică redactată de 
Aurelian BREBEANU

Turnee dota- 
individnale

ĂDlilNlSTPAțlA Dt SFAT lOTO-PRONOSPORT INF0RW.UA

EXTRASE• NUMERELE 
IA TRAGEREA loto din 
MARTIE 1989

Extragerea 1: 35 33 48 
18 M 69 34 88.

Extragerea a II-a : 71 18
11 33 23 26 45 83.

Fond de cîțtifiuri: 772.275 leL
• După cum se știe, mîine, 

duminică, 3 aprilie, va avea loc 
prima din cele două TRAGERI 
LOTO l planificate In cursul a* 
ewteî luni, astfel că ASTAZI, 
BIMBATA, 1 APRILIE, este UL-

31

29

TIMA zi pentru procurarea de 
bilete cu numerele favorite.

Reamintim că la tragerile LO
TO 9 se efectuează 1 extrageri 
de cîte 4 numere extrase în 
continuare din totalul de 75, cu 
posibilitatea de a se cîștiga și 
eu numai 1 numere, iar gama 
de cîștlguri este deosebit de va
riată, cuprinzînd autoturisme, 
precum șl importante sume de 
bani.
• TRAGEREA LOTO I de 

mine, 1 aprilie, se va desfă
șura în București, In sala du
hului din str. Doamnei nr. a, 
ca Începere de la ora 18.98. O-

I

I
%

I
BASCHET ----------------

Seria meciurilor de Importan
ță majoră în lupta pentru cu
cerirea titlului de campioană a 
țării la baschet feminin continuă 
săptămîna aceasta, cînd se dis
pută intilnirea dintre Olimpia 
București și Voința Brașov, e- 
chipe valoroase, cu jucătoare de 
bază ale echipei naționale în 
componența lor (Mălina Marint- 
che, Romela Cristea la bucu- 
reștence, Magdalena Jerebie, Ca
melia Hînda la brașovence), 
două formații capabile să reali
zeze o partidă spectaculoasă. 
Rezultatul întrecerii are mare 
Însemnătate pentru ambele for
mații, dar mal ales pentru O- 
iimpia, care — în Ipoteza unui 
insucces — va pierde teren fată 
de ocupantele primelor locuri.

POPICE ------------------
In seria Sud ne reține atenția 

derby-ul bucureștean feminin, 
dintre echipele Laromet și Vo
ința. în seria Nord, „capul de 
afiș" îl reprezintă duelul dintre 
puternicele formații Hidromeca
nica Brașov și Electromureș Tg. 
Mureș. La masculin, dacă lidera 
seriei Sud, Explorări Cîmpulung 
Moldovenesc, va cîștiga la Rul
mentul Brașov, atunci lucrurile 
se vor clarifica, învlngătoarea va 
termina pe primul loc, Iar echi
pa din orașul de la poalele Tim- 
pei va fi nevoită să coboare în 
zona fierbinte a retrogradării. 
Iată și celelalte meciuri ale e- 
tapei a 15-a. care se vor des
fășura astăzi : Voința Ploiești — 
Voința Galați, Dacia Ploiești — 
Gloria București, Constructorul 
Gherla — Voința Craiova, Vo
ința Tg. Mureș — Voința Ora
dea, Voința Odorhei — U.T. A- 
rad la feminin ; Gloria Bucu
rești — olimpia București, Vo
ința București — Minerul Vul-

Programul etapei a 21-a a Di
viziei A : Olimpia București — 
Voința Brașov (locurile ocupate 
în clasament : 4 șl respectiv 1 : 
rezultatul din tur : 56—68 ; me
ciul are loc azi la ora 16, în 
sala Olimpia), Voința- C.S.ș. 2 
București — Politehnica Sportul 
Studențesc București (3—7; 59—48: 
azi, ora 17, in sala Floreasca), 
Rapid C.S.Ș. 5 București 
Conpref C.S.ș. 1 Constanța 
(11—12 ; 83—79; mîine, ora 10,30, 
în sala Rapid), Universitatea 
C.S.ș. viitorul Cluj-Napoca — 
Metalul I.M.p.S. Salonta Crișul 
(2—6; 88—66), Mobila C.S.Ș. Satu 
Mare — Metalul C.S.Ș. Kîmnlcu 
Vîlcea (8—5 ; 74—107), Construc
torul CLS.Ș. Arad — Comerțul 
Tîrgu Mureș (10—9 ; 84—86).
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can. Metalul Roman — C.F.R. 
Constanța, Constructorul Galați
— Carpați Sinaia, C.F.R. Cluj- 
Napoca — UNIO Satu Mare, Me
talul Hunedoara — Chimica Tîr- 
năveni. Aurul B. Mare — Olim
pia Reșița și C.F.R. Tg. Mureș
— Constructorul Tg. Mureș la 
masculin.

PERFORMERII ETAPEI AN
TERIOARE : feminin — 1. Oc
tavia Clocîrîan (Gloria Bucu
rești) 446 pd, 2. Tunde Gaido 
(Voința Oradea) 435, 3. Liltana 
Negreanu (Petrolul Băicoi) 433 ; 
masculin — 1. I. Fekcte (C.F.R. 
Tg. Mureș) 953, 2. I. Hosu (E- 
lectromureș Tg. Mureș) 931, 8. V. 
Donos (Explorări C-lung Mol
dovenesc) 925.
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Meciul de rugby dintre Farul 
și Steaua, disputat miercuri la 
Constanța, avea toate premise
le să se ridice la înălțimea u- 
nei sărbători sportive : un timp 
splendid, un excelent teren de 
joc, numeroși internaționali în 
ambele tabere, spectatori mulți, 
să tot 1i fost 5-000—6.000, Și to~ 
tuși, această partidă nu și-a o- 
norat recomandările ; s-a jucat 
(prea) dur (echipele au evoluat 
mai tot meciul în... 14 !), iar 
fazele cu adevărat frumoase au 
fost rare, „nervoase", la aceas
ta adueîndu-și contribuția și ar
bitrul (P. Barbu), depășit de joc, 
spre a nu spune mai mult.., Sînt 
fapte care ne-au condus la cîte
va reflecții amare, pe care, ia
tă, le încredințăm hîrtiei.

Oare este atît de greu de înțe
les că o întrecere sportivă, în 
speță un joc de rugby, e (sau 
ar trebui să fie !) un spectacol 
și nu o „gală de lupte1* ? Sur
plusul de energie (dacă există) 
al acestor tineri curajoși care 
au îmbrățișat „sportul bărbăți
ei" trebuie pus exclusiv în sluj
ba echipei, nu în detrimentul ei 
(a se vedea eliminările mereu du
reros resimțite) și nici în sco
pul diminuării — prin mijloace 
extrasportive — a posibilităților 
de exprimare ale partenerilor de 
întrecere. Actelor nesportive, de 
oriunde ar veni ele, trebuie să 
li se pună cu desăvîrșire capăt. 
Iar antrenorii, ei în primul 
rînd (!), să le combată cu toa
tă energia, spre a se întrona în 
cîmpul de joc ordinea, discipli
na, fair.play-ul.

în tot acest context și arbitrul 
își are rolul său, important, el 
trebuie să vegheze strict la res
pectarea regulamentului, să do
vedească o totală imparțialitate, 
nelăsîndu-se supus unor (even
tuale) influențe „extrasportive". 
Iată de ce e necesară crearea 
unui corp de arbitri de elită, cu 
un prestigiu și o morală mai 
presus de orice îndoială. Iar 
un meci-derby. în măsură să in
fluențeze lupta pentru titlu, 
cum a fost si cazul cu amintita 
partidă Farul — Steaua, trebuie 
încredințat unui „cavaler al fluie
rului" dotat cu asemenea vir
tuți.

Sd depunem stăruitoare efor
turi ca noțiunea de întrecere co
rectă, civilizată, să fie revalori
zată, ea presupunînd — neapă
rat — concluzia unanim accepta
tă __ . ‘ *:
„Să cîștige cel mai bun !".

de sportivii adevărați :
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ÎN PI

CUPA F. R. C
(Urmare din pag. 1)

lizat o surprinzătoare evadare 
aveau să se numere V. Mitra- 
che, D. Cabană, L. Kovaos, Cr, 
Neagoe, H. Griiger. dar și di- 
namoviștii C. Paraschiv, C. Ni- 
eolae, V. Constantinescu, I. 
Căruțașu sau foarte tînărul W. 
Gros (Steaua). Rămas mult in 
urmă, restul plutonului n-a 
mai contat, drept pentru care 
lupta s-a dat. spre surprinde
rea tuturor, intre C. Nieolae și 
E. Ramm (Vorwarts). Cu nu
mai 8 km înainte de sosire cei 
doi s-au desprins și au atacat 
energic. Plutonul celor 15 s-a 
agitat, dar nu a luat nici o de
cizie pentru că cei doi nu a- 
menințau clasamentele gene
rale. I-au ajuns din urmă pe 
linia de sosire pe care insă a 
trecut-o primul E. Ramm, Dar 
iată clasamentul acestei etape:
1. E. Ramm 2.49:15 (medie ora
ră 38,7 km), 2. C. Nieolae, 3. L. 
Kovacs. 4. H. Griiger, 5. V. Mi- 
trache, 6. Cr. Neagoe — toți 
avind același timp cu învingă
torul. CLASAMENTUL GENE
RAL: 1. V. Mitrache 11.03:42,
2. D. Catană la 28 s, 3. L. Ko
vacs la 33 s, 4. H. Griiger la 
1 ;7, fi. Cr. Neagoe la 1:37.

Sîmbătă are loc ultima eta
pă, circuit în Eforie Nord (26 
de ture X 2,3 km) eu sprint 
la fiecare a doua tură.

perațiunile de tragere vor fi 
transmise la radio, pe programul 
I, în pauza transmisiilor de 
fotbal. Numerele extrase vor fi 
retransmise, pe același program, 
la ora 22,30 (o dată cu rezulta
tele concursului Pronosport).
• TOT ASTAZI este ULTIMA 

ZI șl pentru depunerea buleti
nelor la interesantul concurs 
PRONOSPORT ce cuprinde cele 
mal echilibrate partide din cam
pionatul italian diviziile A *1 B.
• Informăm pe amatorii Lo

zului in plic că, în afara seri
ilor obișnuite aflate în vlnzare, 
în scurt timp, va fi lansată în 
rețeaua Loto-Pronosport noua 
emisiune specială limitată de 
sezon „lozul primăverii-, I

UN TEST ÎMBUCURĂTOR
Folosind din plin lunga vacan

ță de iarnă, alergătorii de dirt- 
track s-au pregătit cu seriozi
tate în vederea noului sezon 
competițional. Probele de con
trol s-au dat pe arena I.P.A. 
Sibiu, constînd din cîte 3 manșe. 
La testul de admitere în con
cursuri s-au prezentat 40 de pi- 
loți, de toate categoriile, din 
București, Brăila, Ianca și, bine
înțeles, Sibiu. „Spre deosebire 
de anii trecuți, ne-a spus maes
trul sportului Corneliu Voicu- 
lescu, secretarul federației de 
resort, de data aceasta toți 
sportivii au reușit să obțină ca
lificative bune din partea pre
tențioșilor lor examinatori. în 
prim-plan s-au situat sibienii 
Marius Șoaită, Sorin Ghibu 
(ambii de Ia I.P.A.) și Anton

SE INAUGUREAZĂ SE
ZONUL DE MOTOCROS

Pe traseul din Cîmpina este 
programat astăzi primul concurs 
al actualului sezon de motocros 
dotat cu „Cupa Primăverii". în 
program figurează clasele pînă 
la 80 cmc șl pînă la 250 cmc. 
Primul start se va da la ora 10,30.

I

Hack (Voința), cronometrați cu 
1:15,2, 1:15,5 și, respectiv 1:15,7,
iar la tineret s-au impus ste- 
Iiștii Mircea Agrișan cu 1:15,9 și 
Alexandru Toma cu 1:16,1. Cei 
mai buni au fost incluși in for
mulele clasice rezervate seniori
lor, tineretului și juniorilor, iar 
ceilalți au fost admiși ca re
zerve".

Așadar, dlrt-track-ul dispune 
de un bogat rezervor de cadre. 
Victor Arghir (Petrolul Ianca), . 
campionul juniorilor pe anul 
1988, Petru Giurgiu (IPA Sibiu), 
Horst Gunter (Voința Sibiu), 
Valentin Mayer (Metalul Bucu
rești), Viorel Ilie (Steaua) și 
alțl tineri au fost promovați, pe 
temeiul ascensiunii lor, la cate
goria tineret.
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PREA MIC PENTRU O... NAVET
Practicînd motocrosul la aso

ciația Locomotiva Ploiești de la 
vîrsta de 11 ani, Ciprian Stă- 
nescu, acum de 14 ani, fiul fos
tului vitezist Gheorghe Stănescu 
(care s-a consacrat tot la ace
eași secție) s-a numărat în se
zonul trecut printre principalii 
animatori ai clasei 50 cmc. Toa
te ar fi fost bune și la locul lor 
dacă tatăl tînărului motocrosist

INVITAȚIE LA SINGEORZ-BĂI
1 S.ÎNGEORZ-BAî este o stațiune balneoclimaterică
J județul Bistrița-Năsăud, cunoscută îndeosebi pentru 

loarea terapeutică a apelor sale minerale.
Pe baza utilizării în tratamentele balneare a factorilor 

naturali de cură, ape minerale, nămol mineral de izvor, 
gaze naturale terapeutice (mofete), se obțin rezultate bune 
în vindecarea sau ameliorarea afecțiunilor:
• tubului digestiv și hepatobiliare ;
• metabolice ți de nutriție ;
• cardiovasculare.
Tratamentul balnear este asigurat de un personal medi

ca] de înaltă calificare.
Posibilități de excursii si agrement
DE REȚINUT:
In această perioadă se acordă următoarele facilități: 

• Reduceri de tarife la cazare și masă • Plecări în orice 
zi solicitată de turiști • Sejurul se asigură pe perioade de 
timp la alegerea solicitanților.

Biletele se pot procura de la agențiile oficiilor județene 
de turism și ale I.T.H.R. București, precum și de la co
mitetele sindicatelor din întreprinderi șl instituții.
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IMPORTANTE PENTRU
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SELECȚIONATA U.E.F.A. '91A ROMÂNIEI,

IN TURNEUL FINAL AL C.E. DE JUNIORI B

„GALATASARAY RAMINF O SEMIFINALISTA 
CARE POSEDĂ DESTULE CALITĂII"

Cluj-Napoca, fără nici un 
punct acumulat, «-ar vrea, 
evident, victorioasă, in fața 
Otelului, sarcină nu foarte 
lesnicioasă, gălățenii demon- 
strtnd, nu o dată, că știu să 
joace, în deplasare, 
mocnit", 
zultatului

„la foc 
amînînd decizia re

in favoarea unui 
scor alb. Corvinul, tot cu „0“ 
puncte, întîlnește acasă tot o 
echipă de „0“ puncte, A.S.A. 
Tg. Mureș, dar vorba lui Gelu 
Simoc. președintele Corvinului, 
întîlnit miercuri în tribuna si- 
biană: „O victorie împotriva 
A.S.A.-ei, pe gazon propriu, 
nu are mare valoare, atâta 
timp cit alții au obținut-o la 
Tg. Mureș". în fine, Craiova, 
cu un singur rezultat egal (a- 
casă!), se confruntă, din nou 
pe teren propriu, cu F.C. Fa
rul. intr-un soi de ,.derby" al 
codașelor, echipa olteană a- 
vînd posibilitatea să se smul
gă de pe tristul loc 17 care 
copleșește, astăzi, un stadion 
(focosul „Central" din „Bănie") 
răsfățat, nu de mult, cu un 
fotbal de prima linie, echipe 
prestigioase de pe bătrinul 
continent punind genunchiul 
pe gazonul lui.

Ca de obicei, în Giulești, 
Rapid dă o nouă bătălie pen
tru evitarea retrogradării. Dar, 
tot ca de obicei, in 
Iești, bătăliile nu ee pierd 
niciodată. Se amină...

Giiu-

lon CUPEN

POLONIA - ROMANIA 2-1 (0-1)
Stadion M.c.K.S. : teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — 

circa 2 006. Șuturi : 14—10 (pe poartă : 4—2) ~ ~
marcat î RUTA (min. 49) 
21).

POLONIA : Nalewajko — Rudny. Wojtala, 
RZASA (min. 65 Wojcikowski), RUTA, Rzemien. 
Giruk (min. 41 Probiers), Flisnyk.

ROMÂNIA î MOLNAR — Zară, Marius, DICU, Soare — ȘTEFAN, 
Bătrînu, Moldovan (min. 71 Petrov), Stingă (min. 58 Ștefancu) — 
CUC, Papa.

A arbitrat foarte bine S. Husainov (U.R.S.S.).

Cornere : 8—3. Au
MATUK (min. 53), respectiv CUC (min.

MATUK. Kocik — 
Hrapkowicz —

CZELADZ, 31 (prin telefon 
de la trimisul nostru special). 
Selecționata de juniori U.E.F.A. 
’91 (antrenori Gheorghe Ola și 
loan Pătrașcu) și-a îndeplinit 
primul ei obiectiv; a obținut 
calificarea ia turneul final ai 
Campionatului European ! O 
frumoasă performanță a tine
rilor noștri „tricolori", pentru 
care merită sincere felicitări. 
Intuind „scenariul" întîlhirii 
revanșă, tinerii noștri jucători 
s-au organizat foarte bine în 
defensivă, închizînd, perfect 
am putea spune, culoarele de 
pătrundere ale juniorilor polo
nezi spre poarta lui Molnar, 
astfel incit, după derularea 
primelor 20 de minute, rubri
ca „fazelor de gol" a rămas 
imaculată, pentru că nici echi
pa noastră, pe contraatac, nu 
și-a creat vreo situație reală 
de a înscrie, cu toate că a a- 
vansat deseori în jumătatea 
adversă. Totuși, în min. 21, in 
urma unei rapide acțiuni o- 
fensive, Stingă îl deschide în 
adincime pe CUC și vîrful 
nostru de atac, din viteză, 
reia fulgerător din colțul ca
reului de 16 m și mingea scu
tură plasa, la vinclu, portarul

Naiewajko răminind fără re
plică. Gol superb, la fel cum 
au fost și cele patru de la 
Ploiești. Perspectiva calificării 
apare acum mult mal aproape. 
Se joaca deschis, cu ocazii ai- 
ternînd la cele două porți: 
Hrapkowicz (min. 27), Rzasa 
(min. 35 — reflex uluitor al 
lui Molnar), respectiv Moldo
van (min. 34 și 38), Papa (min. 
39 — la o palmă de gol).

La reluare, echipa noastră 
intră prea relaxată pe teren, 
permițînd formației 
să dețină inițiativa, 
reușind să întoarcă

Poloniei 
aceasta 

__ x__ ___  ___ scorul, 
prin golurile marcate de RUTA 
(min. 49) și MATUK (min.' 53), 
ambele în urma unor lovituri 
libere. Nu însă și balanța ca
lificării, pentru că, în conti
nuare, juniorii „tricolori" știu 
să joace la rezultat, menținînd 
echilibrul pe teren, minutele 
de pînă în final nemaiadu?înd 
nimic notabil. Deci, după 4—0 
la Ploiești și 1—2 aici, la 
Czeladz, reprezentativa U.E.F.A. 
’91 a României accede la ul
tima fază a actualei ediții a 
C.E. de juniori B, care se va 
desfășura în Danemarca.

Laurențiu DUMITRESCU

După succesul ,, tricolorilor" in fafa echipei Italiei

PARTIDA DE LA SIBIU VĂZUTĂ DE LA MASA PRESEI
La meciul de la Sibiu au fast 

prezente numeroase personali
tăți din lumea fotbalului in
ternațional — antrenori, foști 
arbitri, oficiali etc. —, dovadă 
a interesului stîrnit de întîl- 
nirea dintre reprezentativele 
României și Italiei. Un interes 
explicat foarte sugestiv de 
unul dintre cei mai cunoiscuți 
comentatori de radio din Ita
lia, Enrico Ameri, care ne spu
nea în ajunul întâlnirii : „Vor 
fi față in față o echipă care 
și-a cucerit o anume poziție 
in fotbalul continental, Italia, 
și una care urcă — sigur și 
constant — în ierarhia conti
nentală, formația României." 
După partidă, în «ala de ple
care a aeroportului sibian. a- 
celași interlocutor ne spunea: 
„Victorie absolut meritată a 
fotbaliștilor români. Reprezen
tativa gazdă confirmă ascen
siunea sa și calificarea peni-u

• Coppa del Mondo îmi apare ca 
foarte probabilă".

Am început mica noastră 
incursiune în rîndurile oaspe
ților partidei de la Sibiu cu un 
comentator de radio, o conti
nuăm cu un comentator al 
presei scrise A. Bortolotti, tri
misul lui „Guerin Sportivo" 
din Bologna : „Excelentă at
mosferă de meci. Un public 
cald, care a salutat cu aplau
ze chiar și intrările celor două 
echipe pentru recunoașterea 
stării terenului, condiții de lu
cru și de găzduire față de noi 
toți care au demonstrat multă 
grijă și atenție. Stadionul mi-a 
apărut ea o elegantă construc-

ție sportivă, cu o tabelă elec
tronică modernă, informîn- 
du-ne asupra tuturor datelor 
partidei; iată ce am văzut la 
Sibiu, de unde am plecat cu 
amintirea unor frumoase zile, 
sub un soare de mai."

O prezență remarcată in tri
buna principală a stadionului 
sibian, Enzo Bearzot, fostul 
antrenor al naționalei italiene, 
în momentul de față compo
nent al sectorului tehnic al 
forului de specialitate. încon
jurat de numeroși confrați din 
presa italiană si română, el 
declară: „O partidă aspră, ce
ea ce» zic eu, nu a rcorezen- 
tat deoît un serviciu pentru 
cele două formații, care au 
nevoie de asemenea confrun
tări. Reprezentativa română 
s-a arătat mai completă, mai 
sigură pe ea. Remarc ascen
siunea unor tineri titulari ai 
ei, ca Sabău și Gh. Popescu, 
alături de consacrații 
Lăcătuș. Cămătaru, 
Klein și ceilalți. O asemenea 
ofensivă a tineretului nu poate 
fi decit benefică pentru per
spectivele unei reprezentative 
care, și prin acest rezultat, cu
cerește poziții superioare 
arena internațională."

L. Suarez, selecționerul 
echipei Spaniei, a însoțit 
chipa italiană și în partida 
la Viena și în cea de la Sibiu, 
îl întrebăm mai întîi despre 
propria formație, despre ope
rația de largă întinerire pe 
care a declanșat-o. „Remanie
rea făcută & rezultat mai 
mult din dorința de a avea 
fotba’iști spre vîrf de carieră

Hagi, 
Lung,

în

e- 
e- 
de

Ia ora Campionatului Lumii. 
Unii dintre vechii titulari pu
teau să facă față preliminari
ilor, dar anii și-ar fi spus cu- 
vintul în atît de solicitanta 
probă din Italia. Spre ferici
rea mea, noii sosiți și-au fă
cut datoria. Sînțcm, practic, 
calificați. Acum incerc să îmi 
dau seama de forța posibile
lor adversare din turneul fi
nal. Formația italiană a con
firmat soliditatea ei în ambe
le partide. La Sibiu insă a în- 
tilnit un adversar ‘ _
victoria elevilor lui Em. Jenei 
fiind, după opinia mea, meri
tată. Remarc ingeniozitatea a- 
tacurilor selecționatei 
niei, rezultat 
impetuozității 
Hagi, Sabău, 
Popescu."

S. Mazzola, 
tor al televiziunii 
„Pentru mine, jucătorul nr. 
al partidei se numește 
Popescu. Mi-a plăcut 
mult."

Multe 
adresa 
Dar, să _ ___ ,
și deficiențe in jocul ei. Inre- 
gisțrînd elogiile, toată atenția, 
acum, spre o prestație și mai 
bună în partidele care vin : 
meciul-test cu formația Polo
niei și, mai ales, cel din pre
liminarii, eu selecționata Gre
ciei.

mai bun,

Romi- 
al tehnicității și 
unor jucători ca 

Lăcătuș, Gh.

acum comenta- 
italiene ;

1 
Gh. 

foarte

cuvinte frumoase la 
selecționatei noastre, 
nu uităm, mai există

Eftimie IONESCU

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• O NOUA ACȚIUNE A 

LOTULUI REPREZENTATIV 
DE TINERET (jucători năs- 
cuți după 1 august 1969) va 
avea loc marți, pe stadionul 
din Plopeni (ora 15.’Î9), in com
pania divizionarei B Metalul 
din localitate. Meciul are un 
caracter de verificare înaintea 
partidei amicale internaționa
le cu reprezentativa similară a 
Poloniei, programat la 11 apri
lie, la Wyszck, localitate din 
apropierea Varșoviei. Pentru 
tectul de la Plopeni, antreno
rul federal M. Radulescu a 
eonvocat pe următorii jucători: 
Todericiu (F.C.M. Brașov), Ar- 
oanu (Univ. Craiova), Ungu
reanu (Tractorul Brașov) — 
portari ; A prod u (Metalul 
Buc.), B. Bucur (Dinamo Buc.), 
M. Popescu (Pandurii Tg. Jiu), 
Lupa (C.S.M. Reșița). Săsăr- 
man (Gloria Bistrița), L Pir- 
vu (F.C.M. Brașov), Ștefănlc* 
(Electroputere Craiova) —

fundași ; I. Fulga (Victoria), 
G. Dumitru (F.C. Argeș), L. 
Moldovan (A.S.A. Tg. Mureș), 

Craiova), 
Craiova), 

Mureș), 
Brașov).

— mijlo-

CI. Stoica (Univ. 
Cristescu (Univ. 
Maier (A.S.A. Tg. 
Seiimessy (F.C.M. 
Hanganu (Corvinul) 
cași ; Năstase (Inter Sibiu), 
Rădueioiu (Dinamo București), 
Ilea (Explorări Cîmpulung 
Moldovenesc), Chiriță (Poli
tehnica Iași), Stăniei (Sportul 
Studențesc), V. Tănase (Oțe
lul Galați).

Prezentarea, luni, la eediul 
F.R.F.
• MARȚI. LA CRAIOVA, 

MECI ÎN „CUPA BALCANI
CA". Universitatea Craiova va 
susține marți partida din „Cu
pa Balcanică" intercluburi cu 
echipa Lokomotiv Sofia. în
tâlnirea ee va disputa pe sta
dionul „Central”, de la «s-a 16, 
și va fi condusă de arbitrul 
B. Kaimi (din Albania).

declară antrenorul
Antrenorii ecnipeior mari 

circulă azi mai mult ca ori- 
cind. Iată, Suarez, antrenorul 
echipei Spaniei, care are „in 
buzunar" calificarea pentru 
C.M., a venit la Sibiu să vadă 
două viitoare adversare, selec
ționatele Italiei, calificată din 
oficiu, și... României, cu șanse 
mari după un etart excelent. 
La Sibiu a venit și antrenorul 
bulgar Boris Anghelov. Așa 
stau lucrurile și cu Anghel 
Iordănescu. Abia s-a dat jos 
din avionul de Istanbul, unde 
a fost s-o mai vadă încă oda
tă pe Galatasaray, adversara 
de miercuri a campioanei 
noastre, Steaua, în semifinala 
C.C.E.. și s-a urcat în cel de 
Sibiu, să urmărească evoluția 
jucătorilor săi în meciul cu 
Italia, să se intereseze de sta
rea de sănătate a lui Lung, 
Iovan, Ungureanu, care acu
zau traumatisme. A stat de 
vorbă cu antrenorul Em. Je
nei, cu medicul FI. Brătilă. 
Ar fi vrut să „dea o fugă" și 
la Alba Iulia, să-i vadă și pe 
cei tineri, pe Iiie Dumitrescu, 
pe Stan și Negrău. Dar nu s-a 
putut, timpul era scurt

Acolo, în frumosul sediu al 
clubului sibian, mereu cu o- 
chii pe ceas, am găsit totuși 
timp să stăm de vorbă, despre 
Steaua, despre programul de 
recuperare al lui Bumbescu, 
cel mai grav accident (o reci
divă la vechiul traumatism), 
despre Rotariu, care e posibil 
«ă joace chiar azi. cu F.C. 
Olt. In rest, pregătiri, pregă
tiri asidue, intr-un program 
intens.

— Dar despre Galatasa- 
ray, ce ne spui Anghel 
Iordăneseu 1

— Am fost in Turcia și am 
văzuit-o de două ori. Din 
capul locului le-am spus ju
cătorilor mei, și profit de a- 
ceastă ocazie s-o spun și unor 
cronicari, ca și iubitorilor fot
balului, că meciurile cu echi
pa turcă nu sint atit de ușoa
re cum au crezut unii, care 
au afirmat că sorții au fost 
darnici cu noi. O asemenea vi
ziune- ar fi cu lotul și cu to
iul dăunătoare. Cred că jucă
torii m-au înțeles și, împreu
nă, nu vom face nici un fel 
de rabat de la pregătirea jocu
rilor. „Experiența Benfica", 
de anul trecut, trebuie să ne 
fie de ajutor acum.

— Perfect de acord. Ce a 
arătat această mare surpri
ză. Galatasaray Istanbul ?

— De la primul meci, cel 
pierdut cu 1—3 la Sariyer, am

Anghel Iordănescu
rămas cu prea puține date, să 
zic așa, pentru că acolo Galata 
și-a sărbătorit marele succes 
după calificarea cu Monaco. 
Gazdele marcau, dar tot cei de 
la Galata erau aplaudați. A- 
plaudați la apariția pe teren, 
la o pasă sau un stop, ba $1 
cind primeau gol. Tanju Co- 
lak. ca să fie aplaudat, să-1 
vadă infocații săi suporteri, a 
intrat în teren doar pentru 
ei te va minute.

— Dar în al doilea meci, 
cel văzut sîmbătă?

— A fost altceva. Galata a 
jucat serios, a învins pe Rize 
cu 2—0, prin golurile marcate 
de Colak, din penalty, și llyas, 
fiind susținută fantastic de 
20 000 de spectatori, suporteri 
înfoeați. E o atmosferă nemai
pomenită în Turcia in jurul 
acestei echipe, care realizează 
o performanță fără precedent 
pentru fotbalul turc, o mobi
lizare extraordinară pentru 
semifinală.

— Cu ce se recomandă 
Galata pe planul jocului ?

— Pe puncte, ar fi : 1. O 
mare combativitate, susținută 
de calități fizice deosebite; 2. 
Dăruire ieșită din comun; 3. 
Tactic, își permite să joace cu 
3 fundași — 5 mijloeași și 3 
atacanți. Sigur, la București va 
fi altfel, dar această dina mi
că folosită în campionat spu
ne mult,

— Dar lipsuri. lipsuri 
nu are ?

— Puncte nevralgice sînt, 
desigur, dar propun să nu le 
dezbatem. Le vom găsi și tre
buie să le găsim. Vom reve
dea banda video încă o dată, 
și încă o dată, și încă odată, 
de eite ori va fi nevoie, mai 
ales că toată Turcia visează ca 
Galata să ajungă în finală.

— Dar Tanju Colak, ce-i 
eu acest Colak ?

— în primul meci a evoluat 
puțin. în al doilea, zic eu, * 
jucat de nota 7. Nu vine Ia 
construcție, dar e mereu pre
zent la finalizare. E puternic, 
are o statură cam mică, dar 
și. o detentă excelentă. II vom 
viza pe Colak, însă nu vom 
omite pe nimeni. Miercuri, 
Steaua trebuie să se prezinte 
Ia cota ei, indiferent de nume
le partenerei. Vom trata me
dul cu dorința să oferim pu
blicului, iubitorilor fotbalului 
nostru, o frumoasă victorie.

— Care să însemne un im
portant pas spre finală. Suc
ces. Puiu Iordănescu 1 Succes, 
Steaua !

Constantin ALEXE

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• Eliminat de pe teren, în 

meciul cu Steaua, Vaișcovici 
(Dinamo) a fost suspendat pe 
două etape. Eliminat și el de pe 
teren, în aceeași partidă, Cămă- 
taru (Dinamo) a fost sancționat 
cu avertisment, tn baza artico
lului 168 a, combinat cu art. 157 
și 150 a din Regulament.

• „La meciul pe care Fo- 
resta Fălticeni l-a susținut la 
Iași, cu Fortus, jucătorul dv., 
Maltei, se arată in foaia fle 
arbitraj, a lovit cu cotul un ad
versar. Ce aveți de spus 7“, 
a întrebat președintele Comisiei 
de disciplină, adresîndu-se an
trenorului echipei din Fălticeni, 
Marin Alexandru. Fără a recur-

ge la obișnuitele... ocolișuri, a- 
cesta a răspuns clar : „Maftei 
este vinovat. Nu am nimic de 
reproșat arbitrului !“

In contextul ședinței Comi
siei de disciplină, cele două eta
pe de suspendare pe care le-a 
primit Maftei au trecut, poate, 
neobservate. Dar atitudinea co
rectă, responsabilă, a antreno
rului său, nu ! Iată, noi am a- 
preciat-o și am socotit că e bine 
s-o consemnăm.

•. Nu mai departe decit săp-

PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR
DE MIINE DIN DIVIZIA B

SERIA I : Ceahlăul P. Neamț
— Poiana cîmpina : Gh. Toth 
(Aiud), C.S.M. Suceava — A.S.A. 
Explorări Cîmpulung : M. Bădici 
(Caracal), F.C.M. Delta Dinamo 
Tulcea — F.C.M. Progresul Bră
ila : R. Mușat (București), Po
litehnica iași — Aripile Victoria 
Bacău : Al. Ganea (Slobozia), 
Steaua Mizil — Unirea Focșani : 
C. Manda (Reșița), C.F.R. Paș
cani — Metalul Plopeni : M. A- 
xente (Arad), Petrolul Ploiești
— FEPA ’74 Bîrlad : S. Chivu 
(București), C.S. Botoșani — Și
retul Pașcani : 1. Floricel (Bra
șov), Gloria Buzău — Prahova 
C.S.U. Ploiești : I. Crăeiuneseu 
(Rm. vîleea).

SEIUA A Il-a : A.S. Drobeta 
Tr. Severin — Metalul Mangalia: 
S. Costiue (Șiret), Electromureș 
Tg. Mureș — Metalul Mija : 
L Spătar* (Galați), Metalurgis
tul Slatina — I.C.I.M. Brașov :
E. Seracin (Timișoara), Tracto
rul Brașov — Minerul Motru : 
I. Coț (Ploiești), Pandurii Tg. 
Jiu — Dunărea Călărași : N. Mi
le* (București), Dacia Pitești —
F. C.M. Caracal : T. Badea 
(București), Electroputere Cra-

iova — Chimia Rm. 
Georgescu (Buzău), 
Decembrie" — Gaz

vîleea : N. 
Sportul „30 
Metan Me

diaș : C. Corocan (Reșița), 
Tîrgoviște — Jiul Petroșani : 
V. Ilie (București).

SERIA A in-a : strungul Arad
— U.T. Arad : I. Dogaru (Rm. 
Vîleea), F.C. Maramureș Baia 
Mare — A.S.A. Progresul Timi
șoara : L Șchiopu (Focșani), 
Gloria Bistrița — Unirea Alba 
lulls : M. Constantinescu (Bucu
rești), Dacia Mecanica Orăștle — 
Minerul Cavnic : D. Busuioc 
(Craiova), Politehnica Timișoara
— Chimica Timâveni : C. ottea- 
nu (Drobeta Tr. Severin), C.S.M. 
Reșița — Avintul Reghin : O. 
Ștreng (Oradea), Metalul Bocșa
— C.F.R. Timișoara : 1. Roșu
(Tg. Neamț), Armătura Zalău
— Gloria Reșița : M. Ioneacu 
(Tîrgoviște), A.S. Paroșeni Vul
can — Olimpia Satu “ 
Grozu (Călărași).

Meciurile vor Începe
• Partida restanță, 

• 20-a, Gaz Metan 
C.S. Tîrgoviște 
rezultatul de •—#.

tămîna trecută am arătat că 
Pavel Buburuz, antrenorul echi
pei Ș.N. Oltenița, a fost sus
pendat pe trei etape pentru 
provocare de scandal. La puține 
zile după „isprava" antrenoru
lui in chestiune, la meciul cu 
I.S.C.I.P, Ulmeni, un jucător de 
la Ș.N. Oltenița, Șerbu, a lo
vit cu capul un adversar. In 
materie de comportare huliga
nică, a avut, deci, de la cine 
să învețe. Șerbu a fost „recom
pensat" cu șase etape de sus
pendare.

c.s.

Mare : S.

la ora 11.
din etapa 
Mediaș — 

s-a încheiat eu

• Nu o dată, ați putut citi. 
In aceste coloane, despre arbi
tri loviți de jucători, spectatori, 
„oameni de c-dine" etc. etc. 
Dar, iată și un caz fără prece
dent, cind cel care a lovit a 
fost arbitrul ! Asta s-a întlm- 
plat ia meciul Danubian* — 
MECON, eînd antrenorul MECON- 
ului, Alexandru Lazăr, l-a în
jurat pe arbitrul Gheorghe 
Aurel, iar acesta, în replică, in 
loc să apeleze la litera regu
lamentului, s-a îndreptat spre 
antrenorul care 11 înjurase, »- 
vindu-1 puternic eu piciorul. Pe 
antrenor l-a judecat Comisia de 
disciplină, «are l-a suspenda* pe 
trei etape. Pe arbitru urmează 
să-1 judece Colegiul central M 
arbitrilor. Iar pedeapsa trebuie 
să tie exemplar*. Unde ani •» 
Junge, altfel, dae* și alți arbi
tri ar face la rd 7 Ar fi ne» 
voie de anunțuri, pe terenurile 
noastre de fotbal, care să sune 
astfel : „FERIȚI-VÂ DE A»- 
BITM

Jack BERAMU
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cut, prețurile și tarifele s-au 
menținut la nivelul anului
1987, situindu-se sub limitele 
planificate. Aceasta eviden
țiază, incă o dată, stabilitatea 
prețurilor in țara noastră, via
bilitatea caracterul sănătos 
al economiei naționale, con* 
firmind pe deplin temeinicia 
politicii economice a partidu
lui st statului. S-a subliniat 
că. in actualele condiții eco
nomice internaționale. cind 
aproape toate țările lumii sint 
afectate de inflație, de creș
terea continuă a prețurilor, 
România se numără printre 
puținele state in eare preturile 
— de producție de livrare și 
cu amănuntul — s-au menți
nut Ia același nivel și chiar au 
scăzut.

Măsurile adoptate in anul
1988. la indicația tovarășului
Nicolae Ceausescu. In vederea 
perfecționării mecanismului
economico-financiar prin Îm
bunătățirea sistemului de. for
mare a preturilor. asigură 
creșterea rolului acestora in 
buna utilizare a fondurilor 
materiale si bănești, reducerea 
tuturor categoriilor de
cheltuieli desfășurarea efi
cientă a activității economice.

Pe piața țărănească, indicele 
prețurilor a cunoscut, de ase
menea. o evoluție pozitivă, a- 
cesta fiind mai mic decît In 
anul 1987. in timp ce au cres
cut cantitățile de produse a- 
groalimenfare vîndute de 
producători.

Comitetul Politic Executiv 
a cerut Întreprinderilor, cen
tralelor industriale, ministere
lor. organelor de sinteză, fl- 
nanciar-bancare să ia măsuri 
ferme pentru respectarea 
strictă a disciplinei in dome
niul prețurilor, pentru preve
nirea oricăror tendințe de ma
jorare a acestora, pentru asi
gurarea stabilității tuturor ca

tegoriilor de preturi, aplicarea 
neabătută a prevederilor lega
le din acest domeniu hotăritor 
pentru buna funcționare a 
mecanismului economico-flnan- 
ciar, pentru dezvoltarea mul
tilaterală a patriei.

tn continuarea ședinței. Co
mitetul Politic Executiv a 
examinat RAPORTUL PRI
VIND PUNEREA ÎN FUNC
ȚIUNE A MAGISTRALEI A 
3-A ȘI PROPUNERI DE DEZ
VOLTARE IN CONTINUARE 
A METROULUI BUCUREȘ
TEAN.

Realizat la indicația secre
tarului generai al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
metroul bucureștean — obiec
tiv de o deosebită însemnătate 
economică și socială, demn de 
Capitala patriei noastre socia
liste — funcționează. în pre
zent. cu două magistrale, ce 
însumează 50 km de linie du
blă, care străbat Bucureștiul. 
Totodată, tn curs de finalizare 
se află lucrările Ia magistrala 
a treia: Gara de Nord — Dristor 
2. în lungime de 10 km. ur- 
mînd a fi dală in exploatare 
in luna august anul acesta. 
Astfel, lungimea totală a rețe
lei de metrou va atinge, in si
nul 1989. 60 km de cale dublă, 
cu 38 de stații, îndeplinindu-se, 
cu un an mai devreme, sarci
nile stabilite.

Pornind dc Ia aceste reali
zări. Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat pronunerile pri
vind dezvoltarea în continuare 
a metroului si încenerea. In a- 
cest an. a lucrărilor de exe
cuție ne noile tronsoane: Leon- 
tin Sălăian — Policolor. în lun
gime de 4.1 km si Basarab- 
Grivița Roșie — 1 Mai — Pa
jura, in lungime de 4,5 km.

Aceste două tronsoane se 
prevede a fi puse în funcțiu
ne cel mai tîrziu pînă la 23 
august 1991.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme eurente ale activității 
de partid si de stat.

iwjrmfflwiii lAlltilAiA IA iA/A A L'IIIJA
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La Westfalennaile din Dort
mund au luat sfirșlt partidele 
din prima fază preliminară a 
celei de a 40-a ediții a Cam
pionatelor Mondiale de tenis de 
masă. Reprezentativa feminină a 
României a depășit cu bine a- 
cest prim test - la start au fost 
57 de echipe —. învingînd și 
formația Franței cu 3—1 și pe 
cea a Columbiei cu 3—0. Con
form regulamentului, prima cla
sată tn grupă a obținut dreptul 
de a merge mai departe, tn cea 
de a doua fază a competiției. 
Cele 18 cîștlgătoare de grupe au 
fost repartizate prin tragere la 
sorți în alte 4 serii, din care 
primele două vor mal face un 
pas spre ultima ..rundă" de 8

a competiției. Ecnipa României 
va juca acum in compania re
prezentativelor R.P. Chineze — 
pe primul loc ia ultimele 7 e- 
dlții. Iugoslaviei — bronz la C.E. 
1988 șl Cehoslovaciei — bronz 
la C.E. 1986. locul 5 tn 1988.

Alte rezultate : feminin : Iu
goslavia — India 3—0, Japonia — 
Indonezia 3—0, Cehoslovacia , — 
Belgia 3—1, U.R.S.S. — Italia 
3—0. S.U.A. — Polonia 3—0, 
Olanda — Austria 3—0 ; mascu
lin : R.F.G. — Brazilia 5—0. Ja
ponia — Canada 5—1. Nigeria — 
India 5—1, Iugoslavia — Indo
nezia 5—0, Anglia — Finlanda 
0—0. R.P. Chineză — Norvegia 
5-0.

(ll'lMSIA OABRIELA GHEOHGtlE 
PE PODII),"1 LA LENINGRAD

MOSCOVA, 31 (Agerpres). 
Proba feminină din cadrul 
concursului international de 
gimnastică de la Leningrad a 
fost cîștigată de sportiva so
vietică Irina Viatinina, clasată 
pe primul loc la individual 
compus cu 39,05 puncte, urma
tă in clasamentul final de Ol
ga Strașeva (U.R.S.S.) — 38.95 
puncte, Gabriela Gheorghe

(România) — 38,75 puncte, 
Ludmila Stovceataia (U.R.S.S.) 
— 38r60 puncte, Svetlana Koz
lova (U.R.S.S.) — 38.575 punc
te, Stela Youmey (Canada) — 
38.425 puncte etc.

În concursul special pe apa
rate. Gabriela Gneorgne s-a 
clasat pe locul al doilea la 
bîrnă și pe locul trei la sol, 
sărituri și paralele.

PE SCURT • PE SCURT
BASCHET o In turneul pen

tru juniori de la Mannheim (R.F. 
Germania), selecționata U.R.S.S. 
a întrecut cu scorul de 96—59 
formația Cehoslovaciei, iar re
prezentativa Iugoslaviei a dis
pus cu 90—86 de echipa Spaniei. 
Alte rezultate : Olanda — Por
tugalia 79—50 : Franța — Turcia 
70—49 0 Supercupa Mondiala la 
masculin se va desfășura anul 
acesta Ia Dortmund, in perioada 
24—28 mal tn organizarea Fede
rației vest-germane de speciali
tate Vor participa cele mai bune 
echipe din Europa si S.U.A.

HANDBAL g) Disputat în ora
șul polonez Szczecin, meciul a- 
mical dintre selecționatele fe
minine de tineret ale Poloniei și 
R.D Germane s-a încheiat cu 
scorul de 23—18 (10—12) tn fa
voarea oasnetelor.

TENIS • Turneul de la Key 
Blșcayne (Florida), contînd pen
tru ..Marele Premiu", a progra
mat partidele din sferturile de 
finală ale probei masculine. în
cheiate cu următoarele rezulta
te : Ivan Lendl (Cehoslovacia) — 
Aaron Krlckstein (S.U.A.) 6—2.
6—2 6—2 ; Yannick Noah (Fran
ța) — Carl-Uwe Steeb (R.F. 
Germania) 6—4, 6—1, 6—4 ; Tho
ma- Muster (Austria) — Jim 
Grabb (S.U.A.) 7—5. 7—8. 1—6.
6—0 : Kevin Curren (S.U.A.) —
Emilio Sanchez (Spania) 6—2. 
6—1. 6—4.

VOLEI • tn prima zi a tur
neului feminin de la Montreux 
(Elveția) reprezentativa R.P. 
Chineze a întrecut cu scorul da 
3—0 (15—9. 15—1 15—4) formația
Cehoslovaciei. Alte rezultate î 
Franța — Finlanda 3—2 (16—14, 
15—3, 7—15, 11—15, 15—10) ; Cuba 
— Peru 3—0 (15—3, 15—7, 15—2).

DE LA O ȘTIRE LA ALTA...
• DUPĂ cum anunță revista 

„Kicker Sport-Magazin" din 
Ntirnberg, Federația de specia
litate din Turcia și clubul Ga- 
latasaray au dorit ca meciul 
retur din 19 aprilie, din semifi
nalele C.C.E., dintre echipele 
Galatasaray și Steaua București 
să aibă loc la KSln (R.F.G.). 
unde s-a desfășurat și partida 
retur din „sferturi" cu Monaco. 
U.E.F.A. a respins această ce
rere, menționînd că este obli
gatoriu ca partida din manșa a 
doua a semifinalei să se Joace 
în Turcia, dar nu la Istanbul 
(terenul de aici fiind suspendat), 
ci într-o localitate situată la cel 
puțin 300 de kilometri de ora
șul de reședință a echipei Ga
latasaray. Se pare că tntîinlrea 
va avea loc la Izmir. • RE
CENT a tnceput tn Mexic o

Turr.eul international de box „Centura de aur"

PUGILIȘTI DE RENUME PE RINGUL BUCUREȘTEAN
• Un ultim test înaintea Campionatelor Europene de la Atena

• Marți,
Ringul „Centurii de aur** a 

atras ca un magnet, încă de la 
prima ediția- sportivi renumlti 
de pe toate meridianele globu
lui. Au evoluat in fața iubi
torilor nobilei arte din tara 
noastră, pugiliști cu impresio
nante cărți de vizită: campioni 
olimpici si mondiali dețină
tori ai centurilor continentale, 
boxeri afirmați în întreaga 
lume.

Spectatorii fideli ai „centu
rii" își amintesc cu plăcere de 
pugiliștii care le-au incîntat 
privirile, cum au fost: Teofilo 
Stevenson, Emilio Corcea, A* 
dolfo Horta — ca să-i amintim 
pe cei mai renumiți din Cu
ba". Peter Hussing (R. F. Ger
mania). Li Ven Uk și Ciu En 
Zo (R.P.D. Coreeană). Ivailo 
Marinov, Serafim Todorov, 
Petar Stoimenov (Bulgaria), 
Alfredo Lemus (Venezuela). 
Victor Ribakov. Anatoli Luc- 
stin (U.R.S.S.). Calistrat și Si- 
mion Cuțov. Alee Năstac. Ion 
Aiexe. Dragomir Iile, Gabriel 
Pometcu, Paul Dobrescu. Ion 
Vladimir. Georgică Donicl, Ion 
Gyorfi.

prima reuniune a competiției
Ce repede trece timpul... Ia

tă, ne aflăm acum în ajunul 
celei de a XVIII-a ediții și 
multi dintre cei amintițt mai 
înainte au abandonat activita
tea competițională și acum, la 
rîndul lor. își asistă elevii la 
colt...

Pe cine vom vedea la ac
tuala ediție? Vor fi prezenți 
pe ringul din Sala Rapid care 
va fi 3 gazdă primitoare și va asi
gura condiții excelente de în
trecere — boxeri din 11 țări. 
Și-au confirmat prezența la 
turneul din Capitala țării 
noastre sportivi din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba. R.P. Chi
neză (în premieră). R.P.D. Co
reeană. Ghana, R.D. Germană. 
Japonia, Turcia, Uniunea So
vietică și. bineînțeles. România.

Importanța ?e se acordă 
competiției noastre tradiționa
le este demonstrată de com
ponența loturilor pe care le 
prezintă delegațiile din Bulga
ria și U.R.S.S. Sîntem infor

mați că antrenorii loturilor 
naționale ai țărilor respective 
vor prezenta la București pe 
oei mai buni pugiliști de care 
dispun la această oră. „Cen
tura" constituie pentru ei ul
timul test înaintea Campiona
telor Europene de la Atena 
(delegațiile cuprind 19 și, 
respectiv. 18 persoane), tn a- 
ceeași situație se află și bo
xerii români care trebuie să 
dovedească o formă sportivă 
adecvată pentru a putea con
vinge selecționeri: că merită 
includerea tn echipa pentru 
întrecerile continentale.

Despre pugiliștii cubanezi, 
nu trebuie să mai amintim. Ei 
au o valoare si o forță bine 
cunoscute Deci așteptăm pri
mul gong, programat pen
tru marți, cu încrederea că 
vom asista din nou la gale 
deosebit de spectaculoase.

Paul IOVAN

mare competiție fotbalistică re
zervată echipelor de amatori, 
numită „Cupa orașului Ciudad 
de Mexico". Aflat la cea de-a 
6-a ediție, turneul reunește nu 
mai. puțin de 3 008 echipe, de 
diferite categorii de vîrstă șl se 
va desfășura timp de mai multe 
luni, după un nou sistem. O 
formație va fi eliminată abia 
după 3 Infringer! ! Partidele se 
vor juca pe 450 de terenuri
• IN URMA UNOR atitudini
nesportive, petrecute pe terenu
rile de fotbal din Columbia, 
campionatul primei divizii cu 
15 echipe a fost desființat. Acum 
formațiile susțin doar meciuri 
amicale și doar unele participă 
la „Cupa Libertadores" • E- 
CHIPA Italiei a susținut după 
„Euro" '88 6 partide ami
cale suferind o singură In- 
frîngere : cea cu selecționata
României, cu 0—1 (la Sibiu). Ur
mătorul test al Italienilor va a- 
vea loc la 22 aprilie, la Verona, 
cu reprezentativa Uruguayulul
• ANTRENORUL reprezentativei 
Argentinei, doctorul Carlos Bil- 
lardo, a refuzat contractul care 
1 s-a propus să pregătească e- 
chipa Arabiel Saudite. Argumen
tul său : concentrarea totală a- 
supra preparatlvelor echipei sud- 
americane, campioana ultimei 
ediții a C.M. tn programul jocu
rilor de verificare figurează, 
printre altele, un meci cu Ita
lia. Ia 21 decembrie, tn deplasa
re. In luna mal 1090. lotul ar
gentinian se va deplasa din nou

in Europa și va susține mai 
multe întilnirl amicale pînă la 
începerea turneului final din 
Italia. Deocamdată sînt prevă
zute meciuri cu reprezentative
le Austriei și Elveției. Apoi, sud- 
amerlcanli vor evolua la Tel 
Aviv, tn compania selecționatei 
Israelului, după care vor efectua 
și un stadiu de pregătire numai 
în italia. • internaționa
lul francez Jean Țigana (de 
52 de ori selecționat în prima 
reprezentativă), acum în vîrstă 
de 32 de ani, joacă la Bordeaux. 
El șl-a manifestat dorința să-și 
încheie cariera la clubul în care 
a trăit anii săi de glorie, la 
Olympique Marseille. Contractul 
cu această echipă a fost și sem
nat, așa tncît celebrul mijlocaș 
(a cărui contribuție a fost deo
sebită la C.E. din 1984, cind se
lecționata Franței a ciștigat tit
lul continental) va juca în se
zonul 1989—90 pe Coasta de Azur. 
• IN SPANIA au avut loc me
ciurile tur din sferturile de fi
nală ale Cupei : Real Madrid — 
Vtgo 4—1 (pentru Real au mar
cat Hugo Sanchez — 2 șl ..re
zerva" Aldana — 2) ; F.C. Bar
celona — Atletico Madrid 3—2 
(golurile madrilenilor au fost 
semnate de Baltazar de Morals, 
unul dintre cel mal bine clasați 
tn Ierarhia golgeterilor euro
peni) : Coruna — Mallorca 4—1. 
Printre cele eliminate va fi pro
babil șl F.C. Barcelona (care a 
egalat abia tn ultimele minute). 
Returul In capitala Spaniei...

Rubrică realizată de
Ion OCHSENFELD

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ

CONGRESUL PANAMERICAN 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

CIUDAD DE GUATEMALA 
31 (Agerpres). tn perioada 
10—14 Iulie, la Cludad de Gua
temala, se vor desfășura lu
crările celui de-al XIT-lea 
Congres Panamerican de edu
cație fizică si sport. Se așteap
tă participarea a peste 700 de 
delegați.

OSLO. 31 (Agerpres). în o- 
rașele norvegiene Oslo si Lil
lehammer au Început întrece
rile Campionatului Mondial de 
hochei pe gheată (grupa B). 
Iată rezultatele înregistrate in 
prima zi a comoetitiei: Italia
— Austria 4—3 (1—0 0—1. 
3—2): RD. Germană — Franța 
5—3 (2—1, l—l 2—1): Elvet’a
— Danemarca 6—3 (5—0. 1—1. 
0—2): Norvecia — Japonia 7—4 
(2-2. 3—2. 2—0).

COPENHAGA, 31 (Agerpres). 
La Cooenhaga s-a disnutat cel 
de-al doilea meci amical de

hochei pe gheață dintre echi
pele Danemarcei și Japoniei. 
Hocheiștii niooni au terminat 
din nou învingători, de data 
aceasta cu scorul de 7—5 (2—1 
2—1 .3-3).

PRAGA 31 (Agerpres). în 
c-drul turneului de hochei pe 
ehertă de la Prost“îov (Ceho- 
s'ovnc’al la -are na-ticinâ se- 
le-t:-n-te o':mnice echina ȚȚ P Cț Q o - r»., ț- c’rf?
“—! f?—H 1—0 1—0) f'vmnotia
Ceho^lnvaci"!. Tntr-”n alt ioc. 
gvoa.a a Finlanda cu
6—1 (3-0 3—0. 0—1).
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EXCEPȚIA DE
La simpla parcurgere a si

tuațiilor „la zi- din fruntea 
clasamentelor naționale ale 
Europei, se pot distinge două 
tipuri de lideri : cei care con
duc cu autoritatea numărului 
de puncte șt a puținătății tn- 
frtngerltor și cei care (nea- 
vlnd argumentele trebuincioa
se de a se impune clar) lup
tă de la egal la egal cu al
te ctteva echipe alternînd la 
trenă, așa cum face, de obi
cei pe întinsul șoselelor, 
grupul fugarilor din pluto
nul rutierilor, tn campionatul 
Belgiei. F.C. Malines s-a dis
tanțat la 6 puncte tn fața ur
măritoarei sale principale, 
Anderlecht. gratie unicei sale 
tnfrlngeri. Bayern a pus 5 P 
ptnă ta poziția ..de după", 
deținută de F.C. KOln. tn li
nia sa de clasament rubrica 
meciurilor pierdute rămt- 
nlnd Intactă după 22 de etape. 
In Bulgaria. Sredet este și 
mai autoritară, puntnd intre 
ea sl Vltosa (locul secund). 8 
puncte, adunate tn 18 parti
de cu una mai puțin chiar 
decit adversara. iubitorilor 
fotbalului nostru nu trebuie 
să le mat amintim că și la 
noi Steaua rămîne de ase- 
mena neînvinsa, diferența fi
ind cd Dinamo rămtne tn a-

dată... intermediari tn ade
văratul sens al cuvtntulut !) 
sa numără cei din campiona
tul Franței PSG. Marseille 
si chiar Auxerre păstrtnd

nronfere si ambele la mare
distant de restul corn veți-
toarelor. în cea de a doua
categorie de lideri (de a*td

IA REGULĂ...
flecare șanse de a redeveni 
lideri ; tn Iugoslavia, 4 echi
pe (Vojvodina. Rad Belgrad, 
Hajduk Split și Dinamo Za
greb) sint „înghesuite- in - 
puncte ; tot 4 formații, dar 
de-a lungul a doar două 
puncte, conduc in campiona
tul Ungariei ; In Polonia. Gor- 
nlk Katowice și Chorzow au 
29, 28 si respectiv 27 de puncte, 
ceea ce înseamnă o mare in
decizie tn privința luptei pen
tru titlu. Nu este așadar, 
nici o tntlmplare tn faptul 
că valoarea lese mereu, la 
suprafață, ca uleiul, indife
rent de nivelul competiției, de 
adversar, de tmnrejurărt. de 
miză : toate echipele care 
conduc, fără contracandidat!, 
tn campionatele naționale, au 
jucat pînă tn trecutul apro
piat sau joacă tn continuare 
un rol maior șl tn cupele e- 
uropene I Nu avem, desigur, 
pretenția de a fi descoperit 
cine știe ce nouă Americă, dar 
nu se poate s<l nu frapeze. 
bunăoară. faptul că marea 
majoritate a formațiilor d'n 
semifinalele cupelor europene 
rămln primele — la distan
ță ! — st tn cursele din cam
pionatele naționale. O excep
ție. totuși de la regula a- 
mlntltă : cea a lui Gatatasa- 
ray care, după ultima etapă 
(meci pierdut eu Sarluer cu 
1—3). se află departe de po
dium. pe tocul 6. la 24 de 
puncte de liderul (excepția... 
inversă !) Fenerbahce, cu un 
Insucces în 26 de etape...

Radu TIMOFTE
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